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STRESZCZENIE:  Wstęp: Nowotworami, które najczęściej dają przerzuty do serca, są: czerniak złośliwy, rak płuc, rak piersi, rak jajnika, rak nerki, 
białaczki, chłoniaki oraz rak przełyku. 

  Cel: Celem pracy była analiza kliniczna grupy chorych operowanych w głębokiej hipotermii z całkowitym zatrzymaniem krą-
żenia, z powodu nowotworów prawego przedsionka i żyły głównej dolnej.

  Materiał i metodyka: Badaniem objęto 7 chorych operowanych w Klinice Kardiochirurgii z rozpoznanym na podstawie badania echo-
kardiograficznego guzem serca w latach 2012–2019. Przed kwalifikacją do operacji u każdego pacjenta przeprowadzono: szczegóło-
we badanie podmiotowe i przedmiotowe, 12-odprowadzeniowy zapis EKG, badania laboratoryjne oraz badanie echokardiograficzne. 
U chorych wykonywano dodatkowo: tomografię komputerową klatki piersiowej lub jamy brzusznej, rezonans magnetyczny oraz 
koronarografię, na podstawie której u osób z istotnymi zmianami w tętnicach wieńcowych przeprowadzono jednoczasową operację 
pomostowania aortalno-wieńcowego. Po przygotowaniu usunięto nowotwór z żyły głównej i przedsionka prawego z jednoczasowym 
usunięciem nowotworu pierwotnego, najczęściej raka nerki. W badanej grupie chorych analizowano wczesne i odległe wyniki leczenia, 
określając następujące punkty końcowe: śmiertelność szpitalną oraz przeżycia po wykonanej operacji: 3-miesięczne i 12-miesięczne. 

  Wyniki: Spośród wszystkich operowanych: 2 pacjentów zmarło we wczesnym okresie pooperacyjnym z powodu powikłań 
krwotocznych (śmiertelność szpitalna – 28,6%), 5 chorych (71,4%) zostało wypisanych z Kliniki w stanie ogólnym dość do-
brym. Łącznie przeżycia 3-miesięczne wyniosły 71,4%, a 12-miesięczne – 28,6%.

  Wnioski: Zabiegi operacyjne są bardzo złożone i trudne, a czas ich trwania wynosi średnio 8–10 godzin. U ponad ⅔ chorych 
możliwa jest poprawa wyników paliatywnego leczenia onkologicznego, poprawy funkcjonowania fizycznego (wydolność krą-
żenia) i przedłużenia życia od kilku miesięcy do kilku lat.

SŁOWA KLUCZOWE:  nowotwór, prawy przedsionek, żyła główna dolna

ABSTRACT:   Introduction: Tumors which most frequently metastasize to the heart include: malignant melanoma, lung cancer, breast can-
cer, ovarian cancer, kidney cancer, leukemia, lymphomas and esophageal cancer. 

  Purpose: The purpose of this paper was clinical analysis of a group of patients operated in deep hypothermic circulatory arrest 
due to tumors of the right atrium and the inferior vena cava.

  Material and method: The study covered 7 patients operated at the Cardiac Surgery Clinic with a cardiac tumor diagnosed on 
the basis of an echocardiographic assessment in the years 2012–2019. Before qualifying for surgical treatment, each patient 
underwent: thorough interview and physical examination, 12-lead ECG, laboratory tests and echocardiography. Patients ad-
ditionally underwent: computed tomography of the chest or abdomen, magnetic resonance imaging and coronary angiogra-
phy on the basis of which patients with significant coronary artery changes underwent simultaneous coronary artery bypass 
graft. After preparation, the tumor was excised from the vena cava and right atrium with simultaneous removal of the prima-
ry tumor, most often kidney cancer. Early and distant results of treatment were analyzed in the examined group of patients to 
determine the following endpoints: hospital mortality and survival after surgery: after 3 months and 12 months. 

  Results: Of all operated patients: 2 individuals died in the early postoperative period due to hemorrhagic complications (hos-
pital mortality – 28.6%), and 5 patients (71.4%) were discharged from the Clinic in a good general condition. In total, 3-month 
survival was 71.4%, and 12-month survival amounted to 28.6%.

  Conclusions: Surgeries are very complex and challenging, and usually take on average 8–10 hours. It can improve the out-
comes of palliative oncological treatment, better physical function (cardiovascular fitness) and extend life from several 
months to several years in more than 2/3 patients.

KEYWORDS:  inferior vena cava, right atrium, tumor
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i przedmiotowe, 12-odprowadzeniowy zapis EKG, badania labo-
ratoryjne (w tym: morfologia krwi z rozmazem, stężenie elektro-
litów, glikemii, parametrów nerkowych, układu krzepnięcia) oraz 

SKRÓTY

ACC – rak kory nadnerczy 
CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe 
EKG – elektrokardiografia 
IVC – żyła główna dolna  
RA – prawy przedsionek  
RCC – rak nerkowokomórkowy 
SFT – samotny guz włóknisty

WSTĘP

Wśród guzów serca wyróżnia się zmiany o charakterze nowotwo-
rowym, zarówno pierwotne – wywodzące się z serca, jak i wtór-
ne, będące przerzutami nowotworów z innych narządów, a także 
zmiany o charakterze nienowotworowym, w większości będące 
skrzeplinami. Pierwotne nowotwory serca rozpoznawane są bar-
dzo rzadko; częstość ich występowania szacuje się w granicach 
0.0017–0.28% ogólnej liczby nowotworów. 75% z nich to zmiany 
łagodne, a ich najpowszechniejszym przedstawicielem jest śluzak 
(myxoma). Wśród pierwotnych zmian złośliwych najczęściej rozpo-
znawane są mięsaki (sarcoma). Większość guzów serca ma jednak 
charakter przerzutowy i występuje 20–40 razy częściej niż nowo-
twory pierwotne. Nowotworami, które najczęściej dają przerzuty 
do serca, są: czerniak złośliwy, rak płuc, rak piersi, rak jajnika, rak 
nerki, białaczki, chłoniaki oraz rak przełyku [1–4]. 

Guzy serca mogą przebiegać bezobjawowo lub prezentować róż-
norodne objawy kliniczne w zależności od ich lokalizacji i morfo-
logii, takie jak: cechy układowego procesu zapalnego (gorączka, 
bóle stawów, utrata masy ciała, zmęczenie), duszność, uczucie 
kołatania serca, omdlenia, zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz 
incydenty zatorowe czy zaburzenia hemodynamiczne [2, 5, 6]. 

Podstawą rozpoznania guza serca jest wynik badań obrazowych: 
echokardiografii, tomografii komputerowej lub rezonansu ma-
gnetycznego. Badanie echokardiograficzne umożliwia: ustalenie 
morfologii guza, jego lokalizacji i zasięgu oraz ocenę ewentualnych 
zaburzeń hemodynamicznych spowodowanych przez guz. Nowsze 
techniki, takie jak echokardiografia kontrastowa i echokardiografia 
trójwymiarowa w czasie rzeczywistym, mogą zwiększyć dokład-
ność diagnostyczną, podając informacje o: dopływie krwi do guza, 
morfologii i stosunku do pobliskich narządów. Tomografia kom-
puterowa i rezonans magnetyczny umożliwiają natomiast dokład-
ną ocenę lokalizacji i zaawansowania nowotworu oraz lepiej niż 
echokardiografia uwidaczniają osierdzie i duże naczynia, a także 
pozwalają, w przypadku guzów przerzutowych, na wykrycie ogni-
ska pierwotnego w klatce piersiowej lub w jamie brzusznej [7, 8]. 

Celem pracy była analiza kliniczna grupy chorych operowanych 
w głębokiej hipotermii z całkowitym zatrzymaniem krążenia, 
z powodu nowotworów prawego przedsionka i żyły głównej dolnej.

MATERIAŁ I METODYKA

Badaniem objęto 7 chorych operowanych w Klinice Kardiochirur-
gii z rozpoznanym na podstawie badania echokardiograficznego 
guzem serca w latach 2012–2019. Przed kwalifikacją do operacji 
u każdego pacjenta przeprowadzono: szczegółowe badanie podmiotowe 

Ryc. 1.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem, przekrój poprzeczny 
– guz nerki prawej (strzałki).

Ryc. 2.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem, przekrój 
poprzeczny – guz nerki prawej, masy tkankowe w żyle nerkowej prawej i żyle 
głównej dolnej (strzałki).

Ryc. 3.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem, przekrój poprzeczny 
– guz nerki prawej, masy tkankowe w żyle nerkowej prawej i żyle głównej 
dolnej (strzałki).
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Podłączano krążenie pozaustrojowe: kaniulacja tętnicza – pień ra-
mienno-głowowy; kaniulacja żylna – uszko prawego przedsionka 
(do czasu schłodzenia chorego i otwarcia prawego przedsionka 
a następnie do ogrzewania kaniula two stage), na czas krążenia 
tylko głowy – kaniulacja żyły głównej górnej. Po uruchomieniu 
krążenia pozaustrojowego schładzano chorego do temp. 20–22oC 
i zatrzymywano krążenie pozaustrojowe. W tym czasie krążenie 
pozaustrojowe dotyczyło tylko głowy (pień ramienno-głowowy 
+ żyła główna górna) w celu protekcji mózgu. Jego efektywność 
monitorowano za pomocą oksymetrii mózgowej. Przed zatrzy-
maniem krążenia pozaustrojowego podawano do aorty wstępu-
jącej, po jej zakleszczeniu, kardioplegię krwistą. Po zatrzymaniu 
krążenia pozaustrojowego drenowano krew pacjenta do zbiorni-
ka kardiotomijnego. Otwierano prawy przedsionek i wyłuszczano 
guz: zarówno od strony prawego przedsionka, jak i po otwarciu 
żyły głównej dolnej w okolicy ujść żył nerkowych, z jej światła od 
strony brzusznej. Kontrolowano odejścia żył uchodzących do żyły 
głównej w tej okolicy pod kątem obecności tkanek nowotworo-
wych. Następnie zamykano żyłę główną dolną i prawy przedsionek. 
Następował okres reperfuzji z ogrzaniem chorego. Jeżeli pacjent 
wymagał dodatkowo pomostowania aortalno-wieńcowego, to po-
mosty wykonywano w trakcie chłodzenia, po zakleszczeniu aorty 
i podaniu kardiopleginy. Po wykonaniu ww. procedur dokonywano 
oceny stanu narządów jamy otrzewnej, hemostazy, zakładano dren 
do okolicy po nefrektomii, wykonywano warstwowe szycie powłok.

badanie echokardiograficzne. U chorych wykonywano dodatko-
wo: tomografię komputerową klatki piersiowej lub jamy brzusznej, 
rezonans magnetyczny oraz koronarografię, na podstawie której 
u osób z istotnymi zmianami w tętnicach wieńcowych przeprowa-
dzono jednoczasową operację pomostowania aortalno-wieńcowego.

U chorych wykonywano laparotomię pośrodkową górną. Po oce-
nie stopnia zaawansowania i resekcyjności guza nerki lub guza 
nadnercza, uwalniano w przypadku nerki prawej, prawe zgięcie 
okrężnicy, wykonywano manewr Kochera, czyli uwolnienie dwu-
nastnicy, odsłonięcie żyły głównej górnej na odcinku od przepony 
do rozwidlenia na żyły biodrowe wspólne. W przypadkach guza 
nerki lewej, uwalniano lewe zgięcie okrężnicy i zstępnicę. W dal-
szym etapie: stopniowo uwalniano nerkę wraz z guzem, podwiązano 
żyłę nerkową lub żyły nerkowe oraz tętnicę nerkową. Po usunię-
ciu nerki prawej lub lewej, nadnercza prawego tuż pod przeponą 
preparowano żyłę główną dolną. Pod żyłą przeprowadzono lejce 
naczyniowe. Następnym etapem był zabieg kardiochirurgiczny 
w krążeniu pozaustrojowym. W przypadku guza nerki lewej postę-
powano analogicznie, a w przypadku innych guzów, wykonywano 
resekcję w zależności od ich lokalizacji (guz nadnercza prawego). 

Po usunięciu nerki i odsłonięciu żyły głównej dolnej w okolicy 
podprzeponowej, otwierano klatkę piersiową poprzez sternoto-
mię środkową. Podawano heparynę i.v. w dawce 3 mg/kg m.c. 

Ryc. 6.  Zdjęcie śródoperacyjne – fragment żyły głównej dolnej po plastyce (strzałki). Ryc. 7.  Zdjęcie śródoperacyjne – masy tkankowe z prawego przedsionka i żyły głównej 
dolnej.

Ryc. 4.  Zdjęcie śródoperacyjne – ujście żyły głównej dolnej do prawego przedsionka, 
widoczne masy tkankowe w obrębie żyły głównej dolnej (strzałki).

Ryc. 5.  Zdjęcie śródoperacyjne – fragment żyły głównej dolnej po otwarciu 
z widocznymi wewnątrz masami tkankowymi (strzałki).
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w warunkach domowych, ogólnie funkcjonuje dość dobrze. Łącznie 
przeżycia 3-miesięczne wyniosły 71,4%, a 12-miesięczne – 28,6%.

OMÓWIENIE

Przerzuty do serca nie są zjawiskiem rzadkim. I chociaż dokładna 
częstość ich występowania jest nieznana (dane pochodzą głów-
nie z dużych badań sekcyjnych), to wiadomo, iż pojawiają się one 
ponad 20 razy częściej niż guzy pierwotne. Kliniczne następ-
stwa przerzutów do serca są zróżnicowane i zależą od anatomicz-
nej lokalizacji guza, jednak w 90% przypadków są bezobjawowe, 
a w obrazie klinicznym mogą dominować objawy guza pierwot-
nego. Występowanie arytmii, zaburzeń przewodzenia, przerostu 
mięśnia sercowego, objawów niewydolności serca lub incydentów 
zatorowych u pacjenta z chorobą nowotworową powinno wzbu-
dzić podejrzenie przerzutów do serca. Niektóre z nowotworów, 
np. rak nerki, wątroby czy macicy, mogą rozciągać się do prawego 
przedsionka poprzez żyłę główną dolną. Jednak przerzuty do serca 
zlokalizowane są często w osierdziu, a pierwszą manifestacją może 
być duży wysięk osierdziowy. Podstawowym badaniem diagno-
stycznym jest echokardiografia, a pogłębienie diagnostyki obra-
zowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozyto-
nowa tomografia emisyjna) umożliwia dalsze scharakteryzowanie 
i określenie zasięgu zarówno choroby serca, jak i guza pierwotne-
go. Leczenie guzów przerzutowych serca zależy od: ich powikłań, 
obrazu klinicznego, rokowania oraz stanu pacjenta [1, 5, 6, 8].

W przeprowadzonym badaniu w grupie chorych z rozpoznanym 
guzem serca, u 4 pacjentów stwierdzono przerzut raka jasnoko-
mórkowego nerki. Nowotwór nerki jest jednym z najczęściej roz-
poznawanych nowotworów – 90% jego przypadków stanowi rak 
nerkowokomórkowy (RCC; renal cell carcinoma), a jego najczęst-
szym typem histologicznym jest rak jasnokomórkowy (70–80%) 
[9, 10, 11]. RCC występuje prawie dwukrotnie częściej u mężczyzn 
niż u kobiet, a śmiertelność z jego powodu wynosi 56% u mężczyzn 
i 39% u kobiet. Wzrost guza wewnątrznaczyniowo wzdłuż żyły ner-
kowej do żyły głównej dolnej (IVC; inferior vena cava) występuje 
u ok. 10% wszystkich pacjentów z RCC, a dalsze rozprzestrzenia-
nie się guza do prawego przedsionka (RA; right atrium) jest wy-
krywane u około 1% wszystkich pacjentów. W nowotworach ner-
ki guzy przerzutowe do serca bez łączności ze zmianą pierwotną 

W badanej grupie chorych analizowano wczesne i odległe wyniki le-
czenia, określając następujące punkty końcowe: śmiertelność szpitalną 
oraz przeżycia po wykonanej operacji: 3-miesięczne i 12-miesięczne.

WYNIKI

Badana grupa obejmowała 7 osób w wieku od 47 do 78 lat (średnio 
59,2 lat). Wśród nich było: 5 kobiet (71,4%) oraz 2 mężczyzn (29,6%). 
W badanej grupie chorych z rozpoznanym guzem serca, na pod-
stawie badania histopatologicznego, u 5 osób (71,4%) stwierdzono 
przerzut raka jasnokomórkowego nerki (w 4 przypadkach nerki 
prawej, w 1 przypadku nerki lewej), w tym u jednego pacjenta po 
nefrektomii prawostronnej rozpoznano wznowę miejscową guza. 
U 1 pacjenta (14,3%), po adrenalektomii prawostronnej oraz reope-
racji z powodu wznowy miejscowej guza, rozpoznano przerzut raka 
nadnercza prawego. We wszystkich opisanych przypadkach nowo-
twór poprzez żyłę główną dolną wrastał do prawego przedsionka. 
U 1 chorego (14,3%) stwierdzono guz prawego przedsionka nacieka-
jący przegrodę międzyprzedsionkową i uwypuklający się do światła 
lewego przedsionka, wychodzący z żyły głównej dolnej – nowotwór 
o nieokreślonym charakterze (w badaniu histopatologicznym – so-
litary fibrous tumor). U 2 osób (28,6%) wykonano izolowaną ope-
rację usunięcia guza z żyły głównej dolnej i prawego przedsionka. 
W pozostałych przypadkach były to operacje skojarzone: 4 (57%) 
operacje usunięcia guza z żyły głównej dolnej i prawego przedsionka 
z nefrektomią oraz 1 (14,3%) operacja usunięcia guza z żyły głów-
nej dolnej i prawego przedsionka wraz z pomostowaniem aortalno-
-wieńcowym (CABG) (Tab. I.).

Spośród wszystkich operowanych: 2 pacjentów zmarło we wcze-
snym okresie pooperacyjnym z powodu powikłań krwotocznych 
(śmiertelność szpitalna – 28,6%), 5 (71,4%) zostało wypisanych 
z Kliniki w stanie ogólnym dość dobrym. W obserwacji długoter-
minowej: 2 pacjentki (28,6%) zmarły 4 i 5 miesięcy po operacji, 
u jednej z nich wykonano reoperację żyły głównej dolnej. Jedna 
chora (14,3%) pozostaje nadal pod obserwacją kardiologiczno-on-
kologiczną: do tej pory nie występowały u niej zdarzenia sercowo-
-naczyniowe oraz inne zdarzenia onkologiczne; rok po operacji 
u pacjentki zaopatrzono chirurgicznie przepuklinę w bliźnie poope-
racyjnej. Kolejny chory (14,3%) przeżył po zabiegu ponad 12 mie- 
sięcy. Ostatnia pacjentka (14,3%) jest 3 miesiące po operacji, 

Tab. I.  Rozpoznanie histopatologiczne, rodzaj wykonywanego zabiegu oraz obserwacja krótko- i długoterminowa u chorych operowanych z powodu guzów serca.

WIEK PŁEĆ ROZPOZNANIE 
HISTOPATOLOGICZNE

RODZAJ ZABIEGU OBSERWACJA 
KRÓTKOTERMINOWA

OBSERWACJA DŁUGOTERMINOWA

1. 64 M rak jasnokomórkowy nerki usunięcie guza z PP i ŻGD 
oraz nefrektomia

zgon w I dobie; 
powikłania krwotoczne

-

2. 59 K rak jasnokomórkowy nerki usunięcie guza z PP i ŻGD 
oraz nefrektomia

- zgon 4 miesiące po operacji

3. 63 K rak jasnokomórkowy nerki usunięcie guza z PP i ŻGD 
oraz nefrektomia

zgon w I dobie; 
powikłania krwotoczne

-

4. 70 M rak jasnokomórkowy nerki usunięcie guza z PP i ŻGD 
oraz CABG

- powyżej 12 miesięcy

5. 52 K rak nadnercza prawego usunięcie guza z PP i ŻGD - zgon 0,5 roku po operacji 
– reoperacja ŻGD

6. 47 K solitary fibrous tumor usunięcie guza z PP i ŻGD - rok po operacji zaopatrzenie chirurgiczne 
przepukliny w bliźnie pooperacyjnej

7 78 K rak jasnokomórkowy 
nerki prawej

usunięcie guza z PP i ŻGD 
oraz nefrektomia

- Chora – 3 miesiące po operacji, 
funkcjonuje dość dobrze

Skróty użyte w tabeli: K – kobieta, M – mężczyzna, PP – prawy przedsionek, ŻGD – żyła główna dolna, CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe



21POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (4): 17-22

artykuł oryginalny / original article

U ostatniego pacjenta z badanej grupy na podstawie badania hi-
stopatologicznego rozpoznano solitary fibrous tumor (SFT). Jest 
to rzadki nowotwór mezenchymalny, pochodzący najczęściej 
z opłucnej, ale odnotowano również pozapłucne lokalizacje guza, 
np.: wewnątrzbrzuszną, oponową. Pierwotny SFT serca jest nie-
zwykle rzadki; jak dotąd w literaturze opisano pojedyncze jego 
przypadki. W większości SFT, w szczególności guz pozapłucny, 
jest łagodny; wznowę obserwuje się w 63% przypadków wszyst-
kich złośliwych SFT oraz w 2% łagodnych guzów. Główną metodą 
leczenia jest wycięcie chirurgiczne nowotworu, a rokowanie za-
leży od całkowitej resekcji guza [17–19]. W prezentowanej pracy 
u chorego stwierdzono guz prawego przedsionka naciekający prze-
grodę międzyprzedsionkową i uwypuklający się do światła lewego 
przedsionka, wychodzący się z żyły głównej dolnej. Zastosowano 
leczenie chirurgiczne – wykonano izolowaną operację usunięcia 
guza z żyły głównej dolnej i prawego przedsionka. Podobny opis 
SFT zlokalizowanego w prawym przedsionku przedstawili w swo-
jej pracy Zhao i wsp. [20].

PODSUMOWANIE

W niniejszym badaniu opisano postępowanie u 7 chorych ope-
rowanych z powodu guzów serca. Z uwagi na coraz częstsze wy-
stępowanie schorzeń nowotworowych, rozpoznanie guzów serca, 
zwłaszcza przerzutowych, nie jest obecnie stawiane rzadko i roz-
poczyna trudny proces diagnostyczny, który najczęściej zakończo-
ny jest leczeniem operacyjnym. Optymalne postępowanie u tych 
chorych jest bardzo trudne i opiera się na współpracy wielu spe-
cjalistów. Zabiegi operacyjne są bardzo złożone i trudne, a czas ich 
trwania wynosi średnio 8–10 godzin. U ponad ⅔ chorych możli-
wa jest poprawa wyników paliatywnego leczenia onkologicznego 
i funkcjonowania fizycznego (wydolność krążenia) oraz przedłu-
żenie życia od paru miesięcy do paru lat.

przez żyłę główną zdarzają się sporadycznie [9, 12]. W badanej 
grupie chorych nowotwór poprzez żyłę główną dolną wrastał do 
prawego przedsionka, podobnie jak w przypadkach prezentowa-
nych przez Shah i wsp. [10] oraz Oltean i wsp. [12]. U wszystkich 
pacjentów nie obserwowano przerzutów do innych narządów. Le-
czenie chirurgiczne RCC z guzem wrastającym do IVC oraz RA 
jest ogromnym wyzwaniem i nadal istnieją kontrowersje dotyczące 
bezpieczeństwa tej strategii terapii. Wytyczne Europejskiego Sto-
warzyszenia Urologii zalecają agresywne podejście chirurgiczne 
z wycięciem guza nerki oraz guza wewnątrznaczyniowego u pa-
cjentów, u których nie stwierdzono przerzutów odległych [12, 13]. 
W prezentowanej pracy u chorych z przerzutem raka jasnoko-
mórkowego nerki wykonano operacje skojarzone: 5 operacji usu-
nięcia guza z żyły głównej dolnej i prawego przedsionka łącznie 
z nefrektomią oraz 1 operację usunięcia guza z żyły głównej dolnej 
i prawego przedsionka wraz z CABG u chorego po nefrektomii. 

U 1 pacjenta, po adrenalektomii prawostronnej oraz reoperacji 
z powodu wznowy miejscowej guza, rozpoznano przerzut raka 
nadnercza prawego. Rak kory nadnerczy (ACC; adrenocortical car-
cinoma) to rzadki nowotwór złośliwy o złym rokowaniu. Wzrost 
guza jest szybki – u 82% pacjentów można stwierdzić obecność 
przerzutów, głównie do: płuc, węzłów chłonnych, wątroby i ko-
ści. Jednak w nielicznych przypadkach (z częstością od 6 do 30%) 
ACC może rozciągać się na sąsiednie naczynia krwionośne, ta-
kie jak żyły nerkowe i IVC, aż do prawego przedsionka [14, 15]. 
W większości opisanych w literaturze przypadków ACC rozsze-
rzających się na RA pochodziło z prawego nadnercza, jak w pra-
cach przedstawionych przez: Swan i wsp. [16], Sánchez i wsp. [14], 
Kim i wsp. [15]. Również w prezentowanym artykule stwierdzono 
przerzut raka nadnercza prawego, a nowotwór poprzez żyłę głów-
ną dolną wrastał do prawego przedsionka. Zastosowano lecze-
nie chirurgiczne – wykonano izolowaną operację usunięcia guza 
z żyły głównej dolnej i prawego przedsionka.
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